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Yksinäisyystyön
uusi aika

Kaverisovelluksen
avulla
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Kaverisovelllus



Digitaalinen ratkaisumme on

maksuton Kaverisovellus, joka

auttaa käyttäjää löytämään

kaverin. 

Voit käyttää sovellusta etänä ja

livenä. 

Sovelluksen avulla voi tutustua

helpommin uusiin ihmisiin ja olla

osa yhteisöä!

Mistä on kyse?



kaverisovelluskaverisovellus

www.kaverisovellus.fi
app.kaverisovellus.fi

MITEN
LÖYTÄÄ 
 YSTÄVÄ?

K18 sovellus
auttaa ystävän ja

kaverin
löytämisessä ja
ohjaa palvelujen
ja tapahtumien

luokse. 



Ratkaisua on testattu useissa
piloteissa ja laajasti eri
käyttäjien kanssa.
 
Webbiappi kerää dataa, ja
löytää käyttäjälle sopivat
kaverit ja yhteisön.
 
Webbiappi toimii puhelimilla,
padilla ja tietokoneella eikä
sitä tarvitse ladata erikseen.

Webbiappi on maksuton
loppukäyttäjälle.

Valmis ja rakastettu ratkaisu 



millaisiamillaisia
käyttäjiä?käyttäjiä?

Juha50
Hämeenlinna 

50v. Mies
Hämeenlinnasta.
Parisuhteessa ja
lapsiakin on. Kiltti ja
rauhallinen luonne.
tykkään liikkua
luonnossa, kävellen
tai pyörällä 

Nona 35
Kellokoski

Olen naurava,
sosiaalinen introvertti.
Harrastan pelaamista
(PC ja PS4), henkistä
kehittymistä,
politiikan seuraamista
sisustamista ja
rakentamista. 

Katja 43v.
Keski-Suomi

Juttu-ja joogaseuraa
vailla. 43v.Ajatuksia
ois kiva jakaa muitten
kanssa. Kissarakas ja
lapsiakin kertynyt. 

Nämä ovat sovelluksen
käyttäjien profiilitekstejä.



Lanseeraus 13.9.2021
Aikuisten Kaverisovellus julkaistiin virallisesti

maanantaina 13.9.2021 Porvoon kauniissa

Tuomiorovastilassa. Sovelluksen on ottanut

käyttöön useat tuhannet suomalaiset ympäri maan

ja aktiivisia kaverikutsuja on koko ajan luotuna noin

1200. Myös media on antanut Kaverisovellukselle

hyvin palstatilaa päämediaa myöden (HS).



yli 4000
käyttäjää 
 kirjautunut
sovellukseenyli 15

medianostoa
julkaistun
jälkeen
(13.9.21)
kirjoitettu



Kaverisovelluksen
pilottikausi 2021:

Kaverisovelluksen toimintaa on vahvasti

pilotoitu vuonna 2021. 

Sovelluksen kehittäminen on aloitettu vuonna

2018 ja sen johdonmukainen kehitystyö on

viety pilottikokeiluihin loppuvuodesta 2021.

Pilottijakson aikana on kertynyt runsaasti

erilaista materiaalia ja dataa sovelluksen

käyttämisestä niin käyttäjien palvelemiseen

kuin sovelluksen tekniseen kehittämiseen

liittyen. 

nykytilanne



tavoitteet

Pilottijakson tärkeimpiä tavoitteita on

ollut kerätä palautetta käyttäjiltä

palvelun tarpeen, käytettävyyden ja

hyväksyttävyyden osalta. Palautteet

ovat olleet positiivisia.

Pilotin aikana olemme testanneet laajasti

eri kumppaneiden kanssa yhteistyötä.





joka päivä
yli 1200
aktiivista
kaverikutsua 



MITEN EDISTÄÄ PILOTTIKUMPPANIN TOIMINTAA?

Toimii mainosalustana ja tietokanavana modernilla
tavalla.

Auttaa tavoittamaan kuluttajan ja ohjaa asiakkaan
haluttuun kohteeseen.

Moderni brändin viestin väline ja uudenlainen
inbound-markkinointitapa.

Tavoittaa kohderyhmän hyvin.

Mihin sovellusta voi käyttää?



kumppaneita

Yhdistykset,
järjestöt

Kunnat,
seurakunnat,
hiippakunnat

Kaupalliset
toimijat



Kaverisovellus

Sovelluksen perustoimintaperiaate, ihmisten
ja asioiden yhdistäminen digitaalisesti antaa
laajat mahdollisuudet sovittaa sovellukseen
mikä tahansa toimija tai kumppani. 

Kaverisovellus-alustallamme on lukuisia
erilaisia mahdollisuuksia tarjota digitaalista
näkyvyyttä kumppaneille ja asiakkaille. 

Käytössä on konseptiin kuuluvan digitaalisen
alustan lisäksi muut Kaverisovelluksen
viestintäkanavat, kuten verkkosivut ja
sosiaalinen media.

Kaupallisuus ja ansaintamalli



Vastuullisesti
Kaverisovelluksen

 avulla
Kehitämme sosiaalisen kestävyyden mallia.

Kumppani voi käyttää Kaverisovellusta

omassa vastuullisuusviestinnässään, tai

jopa kokonaan ulkoistettuun

vastuullisuusviestintäprojektiin. Esimerkki-

kumppani Alko OY.



Vaikuttajat toimivat ystävyyslähettiläinä

 MIKÄ ON YSTÄVYYSLÄHETTILÄS?

Toimii syöttäjänä kaverille - kertoo
ja vie viestiä eteenpäin.

Auttaa tavoittamaan
yksinäisyydestä kärsiviä
positiivisella tavalla.

Moderni tapa toimia
brändilähettiläänä ja kirkastaa
omaa, sekä koko brändin imagoa. 

popartisti Eroma
Émi

Émipupulandia jenni rotonen 

näyttelijä anna-maija tuokko 

Emilia vuorisalmi



EmiliaVuorisalmi 

VAIKUTTAJA / ADVISOR

Emilia tuo laajaa monialaista lisää

kaverisovelluksen kehittämiseen. Emilia

on syventynyt ihmisen hyvinvointiin. Hän

pohtii ihmisen terveyttä hyvin

kokonaisvaltaisesti, myös sosiaalisen

hyvinvoinnin kautta. Joka kolmas meistä

suomalaisista kokee yksinäisyyttä, joten

tämä asia koskettaa ihmisiä todella

laajasti. Haluamme näyttää, että asiassa

ei ole mitään noloa eikä häpeällistä.

Sovelluksen avulla toivomme, että

ihmiset todella kohtaavat



Virpi Eroma

Tuhat kilometrii on Kaverisovelluksen virallinen

tunnusbiisi

Eroman viime keväänä julkaistu kappale Tuhat

kilometrii kertoo ystävyydestä ja siitä, kuinka

tärkeää olisi, ettei kukaan jää yksin. Tuhat

kilometrii on Kaverisovelluksen virallinen

tunnusbiisi ja sitä tullaan kuulemaan myös

Ensitreffit studiossa -podcastissa. Podcastissa

pohditaan yksinäisyyden syitä sovelluksesta

löytyneiden vieraiden kanssa.

YSTÄVYYSLÄHETTILÄS

https://www.kaverisovellus.fi/post/miten-kemiat-kohtaa-ensitreffit-studiossa-podcastin-vierailla


Anna-Maija
Tuokko

Ystävyyslähettiläs

"Olen mukana viemässä tietoa

Kaverisovelluksesta eteenpäin, koska minulle

ystävät ovat yksi tärkeimmistä asioista

elämässäni", Anna-Maija kertoo.

Ystävyyslähettiläät toimivat sovelluksen kasvoina

sekä levittävät tietoa uudenlaisesta

toimintatavasta omille seuraajilleen. Sovelluksen

avulla voi etsiä kulttuurikaveria, sporttikaveria tai

vaikkapa juttukaveria. Sovellus myös ohjaa

yksinäisyystyön parissa toimivien kumppaneiden

luokse.

http://app.kaverisovellus.fi/
https://www.kaverisovellus.fi/uutiset


Kaverisovelluksen on kehittänyt Superlaiffi Oy,joka on pieni startup-yritys. Missiomme

on kehittää helppokäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi. Meidän

tehtävänä on laittaa ihmiset voimaan paremmin ja kohtaamaan enemmän.

 

 

Meistä

http://www.superlaiffi.fi/


Kaverisovellus

Arvot

Visio

Saada 15.000 käyttäjää vuoden
2021 aikana ja aidosti luoda
tekemisen meininkiä ja saada
kohtaamisia aikaan sovelluksen ja
kumppanien avulla!

Missio

Meille tärkeintä on luoda oikea
konkreettinen apu yksinäisyyden
kokemisen helpottamiseksi ja todella
auttaa ihmisiä kohtaamaan ja
saamaan sitä kautta elämään hyvää
sisältöä



Arla Joensuu 

Founder

Timo Kuusisto

Co-Founder

KAverisovelluksenKAverisovelluksen
tiimitiimi

Jaana Pylvänen

Liiketoiminta,
asiantuntijaEmilia Vuorisalmi

Lääkäri,
asiantuntija

Heikki Vepsäläinen

CTO

Samu Vepsäläinen

senior Developer



Ollaan
yhteyksissä!
arla@kaverisovellus.fi

Puhelin: 0456567065

www.kaverisovellus.fi

app.kaverisovellus.fi
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